
ZARZĄDZENIE Nr 114/2019  

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew 

z dnia 26 sierpnia 2019r.   

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”,            

„Najładniejsze stoisko dożynkowe” oraz konkursu „Najlepszy chleb 

dożynkowy” podczas Dożynek Parafialno-Gminnych w dniu  15 września 

2019r.  

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506) – zarządzam:  

  

§ 1. 1. Ogłaszam konkursy na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”  

„Najładniejsze stoisko dożynkowe” oraz „Najlepszy chleb dożynkowy”. 

2. Regulaminy konkursów o których mowa w ust.1, stanowią załączniki            

Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.   

 

§ 2. 1. Powołuję  Komisję konkursową do oceny wieńcy dożynkowych  

stoisk dożynkowych oraz  najlepszego chleba dożynkowego w składzie: 

1) Romuald Kołodziej - Przewodniczący 

2) Justyna Górska – Streicher - Członek 

3) Mariusz Dański – Członek 

2. Członkowie za udział w pracach Komisji otrzymają dietę w wysokości                  

150 zł brutto, zaś Przewodniczący otrzyma dietę w wysokości 200 zł brutto. 

 

§ 3. Z przeprowadzonych konkursów Komisja sporządzi protokół, na           

podstawie którego zostaną wypłacone nagrody pieniężne określone 

regulaminami, o których mowa w § 1 pkt 2. 

 

     § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy 

Skaryszew.  

 

     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  

 

 

 



 

                                                                                                    Załącznik Nr 1 
                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 114/2019  

                                                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy 
                                                                                                                                Skaryszew z dnia 26.08.2019r. 

  

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY” 

§ 1 
                                                           Miejsce konkursu 

Sołectwo Maków. 

 
§ 2 

                                                           Termin konkursu 

Dożynki Parafialno-Gminne w Makowie,  15 września 2019r. 

 

§ 3 
                                                           Organizator konkursu 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.  

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu Rady Miejskiej w Skaryszewie.  
 

§ 4 
Cel konkursu 

1. Kultywowanie oraz popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji 

regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. 

2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy. 

3. Promocja dorobku kulturowego polskiej wsi. 

4. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową. 

 

§ 5 
Zakres przedmiotowy 

1. Na konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem 

nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. 

2. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym i zostaną 

ustawione przed sceną główną podczas trwania uroczystości dożynkowych. 

 
§ 6 

Komisja konkursowa 

1. Organizator powołuje Komisję konkursową. Skład Komisji jest jawny i opublikowany 

na stronie internetowej Organizatora.  

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.  

3. Z prac Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich członków, sporządzony przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy  

w Skaryszewie, który pełni rolę protokolanta bez prawa głosu.  

4. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 
§ 7 

Kryteria oceny 

1. Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę 

następujące kryteria: 



1) zgodność z tradycją miejscową w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki 

wykonania – od 0 do10 pkt,  

2) walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły – od 0 do 10 

pkt,  

3) odniesienia nawiązujące do symboli religijnych, regionalnych i ludowych – od 0 do 10 

pkt,  

4) użycie, jako podstawowych elementów kompozycji materiałów związanych ze 

świętem plonów, tj.: kłosów, ziaren, owoców, warzyw, kwiatów, ziół – od 0 do 10 pkt,  

5) twórcze przełożenie tradycji na współczesną formę uwzględniającą charakter 

obecnego rolnictwa – od 0 do 10 pkt, 

6) wykorzystanie płodów rolnych pochodzących z upraw ziemi skaryszewskiej –          

od 0 do 10 pkt, 

7) użycie materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych kwiatów – 

5 punktów ujemnych.  

§ 8 

Ocena uczestników 

1. Oceny wieńca dokonuje Komisja wyłącznie w zakresie kryteriów konkursowych           

i skali punktowej określonych w § 7. 

2. Ocena wieńca jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć   

każdego z członków Komisji. Suma punktów poszczególnych członków Komisji               

decyduje  o wyniku konkursu.  

3. Komisja konkursowa dokona oceny wieńców podczas uroczystości dożynkowych. 

4. Każda delegacja wieńcowa powinna przywiesić na wieniec tabliczkę informacyjną  

            z nazwą sołectwa, które reprezentuje.  

5. Komisja przyznaje 1, 2, 3, miejsce. Przy tej samej liczbie punktów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują 

wyróżnienia.  

§ 9 
Warunki uczestnictwa 

W konkursie może uczestniczyć tylko 1 grupa wieńcowa reprezentująca zainteresowane 

sołectwo. 

§ 10 
Przebieg konkursu 

1. Grupa wieńcowa przyjeżdża na własny koszt.  

2. Wieńce konkursowe zostaną ocenione przez Komisję w dniu dożynek,  

w tym samym dniu zostaną podane wyniki.  

 
§ 11 

Nagrody i wyróżnienia 

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: 

I miejsce  -  500 zł (słownie: pięćset zł.), 

II miejsce -  400 zł. (słownie: czterysta zł.), 

III miejsce – 300 zł. (słownie: trzysta zł.), 

Wyróżnienie – 200 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt zł.). 

 

§ 12 
Postanowienia końcowe. 

Kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie Komisja rozstrzyga zwykłą większością 

głosów. 
                              



 
 
                                                           

Załącznik Nr 2 
                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 114/2019  

                                                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy 
                                                                                                                                Skaryszew z dnia 26.08.2019r.  

 

REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZE STOISKO DOŻYNKOWE”  

 

§ 1 
                                                           Miejsce konkursu 

Sołectwo Maków. 

§ 2 
                                                           Termin konkursu 

Dożynki Parafialno-Gminne w Makowie,  15 września 2019r. 

 

§ 3 
                                                           Organizator konkursu 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew  

2. Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług i ds. Samorządu Rady Miejskiej w Skaryszewie.  
 

§ 4 
Uczestnicy konkursu 

1. Prawo udziału w konkursie przysługuje wszystkim sołectwom uczestniczącym                          

w dożynkach, którzy przygotowują stoisko we własnym zakresie.  

2. Organizatorzy zabezpieczają dla wystawców bezpłatny teren wystawienniczy oraz 

stoiska.  

 
§ 5 

Ocena uczestników 

1. Przeprowadzenie oceny konkursowej stoisk dożynkowych nastąpi na podstawie   

            następujących kryteriów: 

1) oddanie specyfiki sołectwa – od 0 do 10 pkt, 

2) wyeksponowanie regionalnego produktu (jeżeli taki istnieje) – od 0 do 10 pkt, 

3) zastosowanie oryginalnego wzornictwa, estetyki i jakości – od 0 do 10 pkt, 

4) atrakcyjność (konkursy, degustacje, występy) – od 0 do 10 pkt. 

2. Stoiska niespełniające żadnego z kryteriów wskazanych w ust. 1, nie będą poddane 

ocenie. 

3. Ocena stoisk jest wypadkową indywidualnych oraz niezależnych wrażeń i odczuć 

każdego z członków Komisji. Suma punktów poszczególnych członków Komisji               

decyduje  o wyniku konkursu.  

4. Komisja przyznaje 1, 2, 3, miejsce. Przy tej samej liczbie punktów rozstrzyga głos 

Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują 

wyróżnienia.  

 

§ 6 
Przebieg konkursu 

1. Grupa reprezentująca dane sołectwo przyjeżdża na własny koszt. 



2. Stoiska konkursowe zostaną ocenione przez Komisję w dniu dożynek, w tym samym 

dniu    zostaną podane wyniki i wręczone nagrody pieniężne.   

 

 

§ 7 
Nagrody i wyróżnienia 

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody pieniężne: 

I miejsce  -  500 zł (słownie: pięćset zł.), 

II miejsce -  400 zł. (słownie: czterysta zł.), 

III miejsce – 300 zł. (słownie: trzysta zł.), 

Wyróżnienie – 200 zł. (słownie: dwieście zł.). 

 

§ 8 
Postanowienia końcowe. 

Kwestie sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie Komisja rozstrzyga zwykłą większością 

głosów. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                    Załącznik Nr 3 

                                                                                                                            do Zarządzenia Nr 114/2019  
                                                                                                                           Burmistrza Miasta i Gminy 

                                                                                                                                Skaryszew z dnia 26.08.2019r. 

 
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY CHLEB 

DOŻYNKOWY 

 

ORGANIZATOR 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew. 

2. Rada Miejska w Skaryszewie. 

3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie. 

CEL KONKURSU 

1. Kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba domowego.  

UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem konkursu może zostać każde sołectwo znajdujące się na terenie Gminy 

Skaryszew, wypiekające amatorsko chleb w warunkach domowych.  

2. Uczestnicy winni wykazać się znajomością przygotowywania oryginalnych wypieków w 

oparciu o polskie tradycje.  

3. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.  

4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden chleb.  

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Konkurs odbędzie się w dniu 15 września 2019 r. podczas Dożynek Parafialno - Gminnych 

w Makowie, gmina Skaryszew. 

 2. Zgłoszenia do konkursu można składać: osobiście w siedzibie MGOK w Skaryszewie ul. 

Wojska Polskiego 5 lub e-mailem na adres: mgok@mgokskaryszew.pl. 

3. Formularz zgłoszenia, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest do 

pobrania na stronie www.skaryszew.pl oraz w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 

w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego 5 w Skaryszewie. 

4. Chleb należy dostarczyć na plac dożynkowy w Makowie 15 września 2019r. przed 

rozpoczęciem uroczystości dożynkowych. Do chleba należy dołączyć zgłoszenie, w 

przypadku, gdy nie zostało wcześniej złożone. 



5. Chleby zgłoszone do konkursu będą eksponowane do zakończenia Dożynek Gminnych.  

OCENA 

1. Oceny chleba dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu.  

2. Komisja dokonuje oceny w oparciu o następujące kryteria: wygląd, kolor, aromat, smak, 

strukturę w przekroju, spójność, sprężystość, wrażenie ogólne.  

3. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny w oparciu o w/w kryteria, mając do dyspozycji 

skalę punktową od 0 do 10. 

 4. Członkowie Komisji podczas oceny chleba nie będą mieli wglądu do danych osoby 

wypiekającej chleb. Zgłoszone chleby zostaną oznaczone kolejnymi numerami, zgodnie z 

kolejnością zgłoszeń.  

5. Członkowie Komisji nie mogą być uczestnikami konkursu.  

6. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga Przewodniczący Komisji.  

7. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.  

NAGRODY 

1. Za udział w konkursie przewidziano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe za 

miejsca I-III.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystości dożynkowych. 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS NA NAJLEPSZY CHLEB DOMOWY 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Numer zgłoszenia (wypełnia Organizator): ………………………………………………….. 

Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………………………………………………………………………………………..

….. 

Sołectwo: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

Nazwa zgłoszonego chleba: 

……………………………………………………………………………………………………………

….. 

Skład chleba – użyte surowce: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

 

…………………………………… …………………………………… 

data i podpis zgłaszającego data i podpis przyjmującego 

NASZE RODO 

…………………………………… 

data i podpis zgłaszającego 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


